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วิทยาลัยการปกครอง

    

     ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ   
      เศรษฐกิจ
     จีนเป็นประเทศคู่เจรจาแรกที่เสนอให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
กับอาเซียน โดยทั้งสองฝ่าย ได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Framework Agreement on Comprehen-
sive Economic Cooperation) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่ง
ก�าหนดเป้าหมายให้มกีารจดัตัง้เขตการค้าเสรอีาเซยีน-จนี กบัประเทศ
สมาชิกอาเซยีนเก่า (๖ ประเทศ) ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๓ และกบั
ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่  (๔ ประเทศ) ภายในปี ๒๕๕๘    ต่อมา 
ทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน-จนี คร้ังที ่๑๖ ได้เหน็ชอบให้มกีารยกระดับ
ความตกลง การค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) 
เพ่ือท�าให้เกดิการอ�านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทนุ และการ
บริการระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
      การค้าและการลงทุน
      ในด้านการค้า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒   จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่
ค้าอันดับ ๑  ของอาเซียน ในขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ ๓ ของจีน   
รองจากสหภาพยโุรปและสหรฐัฯ เมือ่ปี ๒๕๕๘ การค้า อาเซยีน-จนีมี
มูลค่า ๓๔๕,๔๑๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๑๕.๒ ของมูลค่า
การค้าของอาเซียนทั้งหมด    ในด้านการลงทุน การลงทุนของจีน
ในอาเซียนมีมูลค่า ๘,๒๕๖.๕  ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ ๖.๘  
ของมูลค่าการลงทุน ในอาเซียนทั้งหมด นอกจากนี้ ที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙ ได้เห็นชอบให้มีการก�าหนดเป้าหมายการค้า
และ การลงทุนอาเซียน-จีนจ�านวน ๑ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 
๑๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลารส์หรัฐ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ตามล�าดับ
      สินเชื่อ
      ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๗ เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จีนประกาศ ให้ความช่วยเหลือด้วยเงินกู้แบบมี
เงือ่นไขผ่อนปรน (concessional loan) จ�านวน ๑ หมืน่ล้านดอลลาร์
สหรฐั  เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมืออาเซยีน-จีน และความช่วยเหลอืแบบ
ให้เปล่า (assistance gratis) จ�านวน ๕๐ ล้านหยวน เพื่อสนับสนุน
การเป็นประชาคมอาเซียน และอีกจ�านวน ๓ พันล้านหยวน ให้แก่
กลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อย ที่สุด (LDCs) ในอาเซียนเพื่อ
ลดช่องว่างด้านการพัฒนา
     ศูนย์อาเซียน-จีน
      อาเซียนและจีนได้เปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการที่กรุงปักกิ่ง 
(www.asean-chinacenter.org) ในระหว่างการประชุมสุดยอด
อาเซยีน-จนี ครัง้ที ่๑๔ เม่ือเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๔ เพ่ือท�าหน้าท่ีส่ง
เสริม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม
และระหว่างประชาชน และเป็นศูนย์บริการข้อมูลทั่วไป เก่ียวกับ
อาเซียน-จีน โดยไทยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจ�าศูนย์ฯ 
ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการประจ�าหน่วยสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
มีวาระ ๓ ปี จ�านวน 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙
      ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
อาเซยีนและจนีได้เปิดส�านกังานสาขาของสมาคมส่งเสริมการค้าและ
เศรษฐกิจอาเซียน-จีน ที่เมืองอี้อู และเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง 
ภายใต้กรอบ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ 
ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนครั้งแรก
      งานแสดงสินค้าอาเซียน-จีน (China-ASEAN Expo: CAEXPO)
จีนได้จัดงาน CAEXPO ขึ้นครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๔๗ ที่นครหนานหนิง 

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า
ทกุปี โดยรฐับาลจนีประสงค์ทีจ่ะส่งเสรมิให้นครหนานหนงิเป็นประตู
การค้ากับอาเซียน ล่าสุด งาน CAEXPO ครั้งที่ ๑๓  จัดขึ้นเมื่อวัน
ที่ ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙  ภายใต้หัวข้อ “Building the ๒๑st 
Century Maritime Silk Road, Forging an Evencloser China-
ASEAN Community of Common Destiny” โดยนายกรัฐมนตรี
ได้มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตร ี(พล.อ.อ. ประจิน จ่ันตอง) เข้าร่วม
      การเกษตร
    อาเซียนและจีนได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมอืด้านสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชอาเซยีน-จนี (ASEAN-China 
MOU on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Coop-
eration: SPS) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งครอบคลุมความ
ร่วมมือหลัก ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การจัดท�าระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูล (๒) 
การแลกเปลี่ยนการเยือน (๓) การสัมมนา/ฝึกอบรม (๔) การท�าวิจัย
ร่วม และ (๕) การสร้างกลไกเวทีหารือ ระหว่างภาคี ที่ผ่านมา มีการ
จดัประชุมรัฐมนตรีอาเซยีน-จนีด้านการควบคมุคณุภาพการตรวจสอบ 
และการกักกัน    ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและ
ป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry: AMAF) 
ครัง้ที ่๓๕ ทีก่รงุกวัลาลมัเปอร์ เมือ่วนัที ่๒๗ กนัยายน ๒๕๕๖ อาเซยีน
และจนีได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาหาร
และการเกษตร (ASEAN-China MoU on Food and Agriculture 
Cooperation) เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการพัฒนา
ศักยภาพ การวิจัยและพัฒนา
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านอาหารและการเกษตร 
และความมั่นคงทางอาหาร
      การท่องเที่ยว
      อาเซียนและจีนตั้งเป้าว่า จะเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวระหว่าง
กัน จ�านวน ๑๕ ล้านคน ภายในปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๕๗ นัก
ท่องเที่ยวจีนมาอาเซียนจ�านวน ๑๓.๑ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๒.๔  
ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด    มากเป็นอันดับ ๑ แทนที่นักท่องเที่ยว
จากสหภาพยุโรป ล่าสุด ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน-จีน 
สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่นครคุนหมิง ได้เห็น
ชอบให้ก�าหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปี แห่งความร่วมมอืด้านการท่องเทีย่ว
อาเซยีน-จนี โดยตัง้เป้าหมายให้มนีกัท่องเทีย่วเยอืนระหว่างกนัจ�านวน 
๓๐ ล้านคน ภายในปี ๒๕๖๓
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   อา เซียนและจีนได ้จัดการประชุมระดับรั ฐมนตรีด ้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๕ ที่นครหนานหนิง โดยจีนได้เสนอโครงการความเป็นหุ้นส่วน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน-จีน (China-ASEAN Science 
and Technology Partnership Program: STEP) เพื่อพัฒนาความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างกัน โดยจีนเสนอให้ (๑) จัดตั้งห้อง
ปฏิบัติการร่วมในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจีนจะให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณและอุปกรณ์มูลค่า ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ   (๒) แบ่ง
ปันข้อมลูจากดาวเทยีมระยะไกล   (๓) จดัตัง้ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และ (๔) ด�าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่    ล่าสุด 
ทัง้สองฝ่ายอยูร่ะหว่างการจดัท�าบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอื
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ต่อจากฉบับที่แล้ว

ตอน  อาเซยีนกับจนี
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           ต่อหน้า ๕วิทยาลัยการปกครอง

 วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

รอบรั้ว วปค.
    ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 

ร.ต.ท.อาทติย์ บญุญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้
มอบหมายให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร 
รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
อบรมหลกัสตูรอบรมบคุลากรผูร้บัผดิชอบงานศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ รุน่
ท่ี 2/2562 หลกัสตูรเจ้าหน้าทีป่กครอง รุน่ที ่1/2562 และหลักสูตร
อบรมบคุลากรผูป้ฏบิตังิานทะเบยีนและบัตร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธี ณ 
ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง 
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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  วันอังคารที่ 12-13 มีนาคม 2562

วิทยาลัยการปกครองจัดการอบรมบุคลากรตาม
โครงการพฒันาบคุลากรของวิทยาลยัการปกครอง เพือ่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานโครงการ (วิทยากรวิถีธัญบุรี) โดยมี 
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็นประธานใน
พิธีเปิดโครงการฯ และได้อยู่ร่วมกิจกรรมจนจบโครงการฯ ณ วิทยาลัย
การปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
    
     

 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562

นายอลงกรณ์ แอคะรจัน์ อธกิารวทิยาลยัการปกครอง
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ซึ่งกอง
บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา
มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ ให้แก่นายบัณฑูร 
นรืศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ในฐานะเป็นผู้ซึ่งท�าคุณ
ประโยชน์ต่อประเทศชาต ิรวมทัง้ให้การสนบัสนนุต่อกิจการกองอาสา
รกัษาดนิแดน ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 4 อาคารส�านกัอธกิาร วทิยาลัย
การปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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วิทยาลัยการปกครอง

 ยี่โถ...
 ชวนอ่าน     

สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำาหรับ
ผู้จัดการในสายงานในทศวรรษหน้า”
เขียนโดย โสภณ ภูเก้าล้วน  และฐิติวรรณ  
สินธุ์นอก  จัดพิมพ์ อีเทอร์นิตี้ไอเดีย ๑๖๘ 
      ผู้จัดการในสายงาน หมายถึงผู้บังคับบัญชา
โดยตรงของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา  ใน
ระดับใด และเรียกชื่อต�าแหน่งว่าอย่างไร  หากมีความ
ประสงค์และมีความตั้งใจที่จะบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่
องค์การไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสังคม การท�างานที่
ผาสุกอย่างยั่งยืน ชอบที่จะศึกษาและท�าความเข้าใจใน
แนวคิดและแนวทางปฏิบัติต่อทรัพยากรมนุษย์ หนังสือ
เล่มนี้   มีประโยชน์ต่อท่านมาก

 

 

“เทคนิคอ่านภาษาอังกฤษ” 
เขียนโดย James  Abela  
จัดพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ท 
 เชื่อหรือไม่ คุณสามารถอ่าน TEXTBOOKS 
ภาษอังกฤษนับสิบเล่มจบได้ใน ๑๕ นาที  อ่านนิยาย
ภาษาอังกฤษจบได้ใน ๑๐ นาที อ่านนังสือพิมพ์ภาษา
อังกฤษและข่าวบนเว็บไซต์ได้ในเสี้ยว วินาที คุณท�าได้
ชัวร์ เพียงเรียนรู้ เคล็ดลับอัพเลเวล การอ่านแบบ X-
Treme Speed Reading



 

วิทยาลัยการปกครอง

๘

บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

 
 

สารัตถะ หน้า ๘

พบ...บรรณาธิการ

 

 นายอลงกรณ์  แอคะรัจน์
         บรรณาธิการ


